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Hej!
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen.
Mata småfåglar
Styrelsen uppmanar er att inte mata småfåglarna under vår, sommar och höst. Det
finns mat till dem i naturen.
Ny ekonomisk förvaltare
Från 2020-07-01 byter vi den ekonomiska förvaltningen. Vi har så bra erfarenhet av
Jeanette Lidman att vi vill fortsätta att anlita henne. Information om kontaktuppgifter
till Järfälla Redovisning AB finns i bifogad ”Styrelsesammansättning”.
Grannsamverkan/Semestertider
För att undvika ”objudna” gäster så ber vi er att, om möjligt, be någon granne ta in
posten, klippa gräsmattan vid behov medan ni är bortresta och använd timers på
lampor så att det ser bebott ut.
Glöm inte att låsa era postlådor om inget annat kan ordnas. Tjuvarna har olika knep
för att kontroller om man är bortrest eller inte, bl.a. titta om det ligger kvar post i
brevlådan.
Bevattning
Järfälla kommun uppmanar oss att vara sparsam med bevattning. Det finns inte
obegränsad tillgång till vatten.
Föreningslokalen
Renoveringen av föreningslokalen är nästan klar. Slutbesiktning i slutet på vecka 26.
Vi återkommer när den är tillgänglig igen för boende.
Information från senaste styrelsemötet
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte
medtaget.
• Genomgång av resultat och balansräkning för maj. Allt ser bra ut.
• EFS och Malms har utfört löpande arbete.
• Ingen lägenhetsöverlåtelse.
• 6st skrivelser och 7st rapporter
o Hantering av altanbyggen
o Fråga om tillåtelse att renovera ytterdörr.
o Fråga om vem som sköter buskar.
o Fråga vad som gäller parkering av husbil.
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Svart på fasaden från frånluftuttaget. EFS tar reda på lämpligt sätt att sanera.
Förslag att göra om delar av gräsmatta till äng.
Problem med småfåglar.
Uppföljning av renoveringen av föreningslokalen/bastun
Kontakt med entreprenörer för att asfaltera om våra gränder
Kontakt med entreprenör för rutschbana på Astrakangränd
Fler farthinder monterade på Astrakangränd och Aprikosgränd.
Nya blomkrukor till Päronvägen och Aprikosgränd. Frivilliga boende tar hand
om dem.
o Hantering av ”frilagd” fiber vid rivning av altan.

Trevlig sommar och fortsätt håll avstånd
Styrelsen Brf Dalen

